
 

বািনিজয্কভােব মাছচাষ o িবপণন eর কলােকৗশল

বতর্মােন ম�সয্চাষ eক  aনয্তম লাভজনক েপশা। েদেশর জনসংখয্ার শতকরা pায় 8 শতাংশ ei েপশার সােথ oতেpাতভােব জিড়ত। িকn যথাযথ কািরগির jান, দkতা o বয্বsাপনার aভােব pায়শঃ e 
েথেক কাি ত মনুাফা aিজর্ ত হয় না। ei েপশায় aিধকতর মনুাফা েপেত হেল সবর্ােপkা সা য়ী বয্েয় সেবর্াc u�পাদন o িবচkণ িবপণন িনি ত করেত হেব। e pবেn বাংলােদেশর ঋতু, আবহাoয়া o 
চািহদািভিtক u�পাদন চk eবং পিরকিlত ৈজিবক o ৈবষিয়ক বয্বsাপনার মাধয্েম কাি ত u�পাদন o মনুাফা লােভর লেkয্ বাsব aিভjতার আেলােক িকছু কািরগির িদক িনেদর্শনা o কলােকৗশল বণর্না 
করা হেয়েছ। 
aিধক মনুাফা লােভর জনয্ নূয্নতম সমেয় slতম িবিনেয়ােগ সেবর্াc u�পাদন o কাি ত বাজার দর pািp িনি ত করা দরকার। eজনয্ মাছচােষর কািরগির o aথর্ৈনিতক িদকগিুল ভালভােব জানা 
pেয়াজন। 
 
মাছচােষর কািরগির িদক মাছচাষ o িবপণেনর কমর্পিরকlনা 
মাছচােষর কমর্পিরকlনাঃ মাছচােষর িসdাn gহেণর পর সবর্pথম কাজ হেলা সিঠক কমর্পিরকlনা pণয়ন। eেkেt িবেশষেjর সহায়তা েনয়া েযেত পাের। িনেজর আিথর্ক স িত, সময়, ম, বাজার, u�পাদন 
uপকরেণর মূলয্ o সহজলভয্তা, যাতায়াত o েযাগােযাগ বয্বsা, িবদযু্�, u�পািদত পেণয্র বাজার চািহদা, পিরবহন বয্য়, িবপণন মূলয্, আথর্-সামািজক িনরাপtা, পেণয্র িনরাপtা, গণুগতমান, আnজর্ ািতক 
বাজার pিতেযািগতা, রাজৈনিতক ঝঁুিক সিহ ু তা, ৈনিতক o সামািজক gহণেযাগয্তা, পিরেবশ o pিতেবেশর uপর pভাব iতয্ািদ যাবতীয় িবষয়ািদ পু ানপুু  িবে ষণ কের কাযর্কর u�পাদন কমর্পিরকlনা 
ৈতির করেত হয়। মাছচােষর িবিভn মাtা, পযর্ায়, pকার o পdিত আেছ। েকান  মঘন, েকান  পুিঁজঘন, েকান  pযিুk-িনিবড় আবার েকােনা  বয্বsাপনা-িনভর্ র। আবার pযিুk o বয্বsাপনারo 
িবিভn sর o পযর্ায় রেয়েছ। হয্াচারীেত েরণু u�পাদন o নাসর্ািরেত ধানী o েপানা u�পাদন বা লালন পুkের নলা বা বড়মাছ u�পাদেনর pকার o পdিতেত িভnতা আেছ। eসেব পুিঁজ িবিনেয়াগ, ম 
িনেয়াজন, pযিুk বয্বহার, আয়, u�পাদন o বয্বsাপনােতo িবsর পাথর্কয্ আেছ। aনয্িদেক বয্িkগত aিভরিুচ, সামথর্য্ eবং মাছচাষ o িবপণেন uেদয্াkার aভী  লkয্মাtাo eেkেt গরুেুtর সােথ িবেবচয্। 
eলাকার েভৗেগািলক পিরেবশ o u�পাদনশীলতা eবং আথর্-সামািজক সংেবদনশীলতা, সলুভ uপকরণ pাপয্তা o বাজার চািহদার সমnয় কের মাছচােষর pকার-pকরণ িনধর্ারণ o পুিঁজ িবিনেয়াগ িবেধয়। 
বsতঃ eসবিকছুi sতnt o সামিgকভােব িবেবচনা o সমnয় কেরi eকজন uেদয্াkা তঁার িনজs মাছচােষর কমর্পিরকlনা ৈতির করেবন। 
 
িবপণেনর কমর্পিরকlনা 
u�পাদেনর পূেবর্i u�পািদত পেণয্র সু ু  িবপণন পিরকlনা pণয়ন aতয্াবশয্ক। পণয্  aভয্nরীণ না আnজর্ ািতক বাজাের িবপণন করা হেব e o আেগi িনধর্ারণ করেত হেব। কারণ eর সােথ পেণয্র মান, 
েভাkার চািহদা o kয় kমতা, u�পাদন বয্য় eবং আnজর্ ািতক বাজার pিতেযািগতা জিড়ত রেয়েছ। মkুবাজার aথর্নীিত o িব ায়েনর ei যেুগ e  aবশয্i aতীব পিরকিlত o pিতেযািগতামূলক হেত 
হেব। সকল পেণয্র চািহদা েদেশ o িবেদেশ eক নয়। েযমন-আnজর্ ািতক বাজাের িচংিড়, পাবদা, েশাল, বাiম iতয্ািদ মােছর চািহদা েবিশ। রiুজাতীয় মােছর বাজার আমােদর েদেশi ভাল। u�পাদন খরচ কম 
হoয়ায় ভারত o মায়ানমার iেতামেধয্i রiুজাতীয় মােছর আnজর্ ািতক বাজার দখল কের িনেয়েছ। েমাটামু ভােব u�পাদেনয় পেণয্র বাজার জরীপ o চািহদা িনরূপণ কের বাজার িনি ত কের তেবi 
বািণিজয্ক u�পাদেন যাoয়া সমীচীন। eলাকায় চলমান ম�সয্ pকlসমূেহর pসার o pবিৃd (যিদ থােক) eবং eসব pকেlর u�পািদত পেণয্র বতর্মান বাজার জরীপ কেরo e িবষেয় eক  সময্ক ধারণা 
পাoয়া েযেত পাের। আবার চািহদার গণুগতমান o মাtা আেছ। শধু ুu�পাদন করেলi হেব না। u�পািদত পেণয্র মান o gহণেযাগয্তা থাকেত হেব aথর্া� েkতার চািহদামািফক পেণয্র িনিদর্  মান, pকার o 
পিরমাণ সmেn ধারণা থাকেত হেব। েযমন-েকান eলাকায় হয্াচারী িনমর্ােণর আেগ েদখেত হেব েসখােন নাসর্ািরর িবsার েকমন। আবার েরণু ৈতিরর েkেt েদখেত হেব েকান pজািতর েরণুর চািহদা েবিশ eবং 
চািহদা কী পিরমাণ। e  aবশয্i পিরকিlত o চািহদানপুােত হoয়া uিচত। eেkেt েকndীয়ভােব সরকারী মাsারpয্ান pণয়ন eবং তদানুযায়ী uেদয্াkােদর aনেুমাদন েদয়া o েনয়া uিচত। 
 
মাছচােষর েktসমূহ 
হয্াচারী বয্বsাপনাঃ হয্াচারী eক  পুিঁজঘন মিনিবড় িশl। eখােন মাছ o িচংিড়র (গলদা o বাগদা) েরণু/িপeল u�পািদত হেয় থােক। eখােন al জায়গায় slতম সমেয় সেবর্াc আয় হেয় থােক। eেkেt 
পিরচালেকর aিভjতা o দkতা eবং িমেকর িন া, সততা o সময়ানবুিতর্তা সাফেলয্র চািবকািঠ। ei িশl ঋতুিভিtক। মা  o পািনর গণুাগণু হয্াচারীর u�পাদন িনয়ntণ কের। যথাসমেয় েরণু u�পাদন 
না করেত পারেল েরণুর চািহদা পেড় যায়। ফেল ভাল দাম পাoয়া যায় না। iদানীং হয্াচারীগিুল আnঃpজনন েদােষ দু  হoয়ায় eখানকার েরণু বাঁেচ না বা বাঁচেলo ভাল বােড় না। eজনয্ হয্াচারী aপােরটেরর 
যেথ  কািরগির jান o দkতা, েপশাগত সততা eবং নীিত o ে য়েবাধ থাকা uিচত। ei িশেlর pিত আnিরক a ীকার o েপশাগত দায়বdতা আবিশয্ক। 
 
নাসর্াির বয্বsাপনা 
হয্াচারীর মত নাসর্ািরo eক  মিনিবড় িশl। eখােন মাছ o িচংিড়র (গলদা o বাগদা) েরণু/িপeল u�পািদত হেয় থােক। নাসর্ািরর জনয্ েবিশ জায়গা লােগ। হয্াচারীেত u�পািদত েরণুেক নাসর্াির পুkের েছেড় 
পিরচযর্া করা হয়। eখােন 7-15 িদন বয়েসর ধানী েপানা o 5-7.5 েসিম আকােরর আ লুী পানা বা তদু র্ আকােরর চারা েপানা u�পাদন করা হয়। e  িকছুটা ঋতুিভিtক হেলo pায় সারা বছরi িবিভn 
মােছর েপানা u�পাদন o িবkেয়র জনয্ মজদু রাখা হয়। মা  o পািনর গণুাগণু নাসর্াির পুkেরর u�পাদনেক pভািবত কের। তেব সিঠক বয্বsাপনা dারা মা  o পািনর গণুাগণু িনয়ntণ o u�কষর্তা িবধান 
করা যায়। নাসর্ািরo eক  aিত লাভজনক বয্বসা। আগাম েমৗসেুম েপানা u�পাদন কের বা পূবর্বত  বছেরর েপানা aিধক ঘনেt সংরkণ কের আগামী েমৗসেুম সরবরাহ করেত পারেল লাভ বহুগুণ হয়। eেক 
পুরাতন বা চােপর-েপানা বলা হয়। e  শীত-েপেরােনা (over-wintered) েপানা। ei েপানার বিৃdহার তুলনামূলকভােব েবিশ। তেব aিধকাংশ নাসর্াির মািলক ভা  েমৗসেুমর েকৗিলতািtকভােব িনmমােনর 
কমদািম েরণু সংgহ কের পরবত  বছেরর জনয্ মজদু কের চােপর-েপানা ৈতির কেরন। e  তঁারা কেরন যতটা না আিথর্ক লােভর িবচাের তার েচেয় aেনক েবিশ ajতা o পিরিsিতর িশকার হেয়। eেkেt 
েয  করণীয় েস  হেলা-েরণু েমৗসেুমর মাঝামািঝ সমেয়i পরবত  বছেরর জনয্ চােপর েপানা সংgহ কের sতnt পুkের aিধক ঘনেt মজদু করেত হয়। পের চলিত বছেরর েপানা িবিk েশষ হেল ঐ খািল 
পুkরগেুলােত তা ছাড়েত হেব। eেত eকিদেক েযমন পুkেরর সdয্বহার হেব েতমিন গণুগতমানসmn চােপর েপানা pািpo িনি ত হেব। eেkেto বাজার চািহদার িভিtেত েপানা u�পাদন o সংরkণ করা 
uিচত। েপানার pজািত, পিরমাণ o গণুগতমান eবং u�পাদনকারীর সততা, সনুাম o পেণয্র pচার-pচারণাo িবেশষ গরুtুপূণর্। 
 
িবkয়েযাগয্ মাছ u�পাদন বয্বsাপনা 
e  হয্াচারী o নাসর্ািরর মত aত মিনিবড় নয় বরং তুলনামূলকভােব সহজ। বাজাের মাছ (খাoয়ার মাছ, েটিবল িফশ) u�পাদন সবেচেয় কম ঝঁুিকপূণর্। মাছচািষরা সাধারণ বয্বsাপনার মাধয্েম বাজাের 
মাছ u�পাদন করেত পাের। শধু ুমাছ চুির েরাধ করেলi লাভ িনি ত। তেব যত েবিশ পিরকিlত পুিঁজ িবিনেয়াগ o িনিবড় বয্বsাপনা হেব তত েবিশ আয় o u�পাদন হেব। eেkেt মাt কেয়ক  িবষেয় লkয্ 
রাখেল u�পাদন 2-3 গণু o লাভ 4-5 গণু েবিশ হেব। 
ক. uপযkু pজািত িনবর্াচন 
খ. uপযkু েপানা মজদু সংখয্া িনধর্ারণ 
গ. uপযkু আnঃpজািত মজদু aনপুাত িনধর্ারণ 
ঘ. uপযkু মাপ o oজেনর েপানা মজদু 
ঙ. সম আকােরর েপkাকৃত বড় েপানা (> 10 েসিম) মজদু 
চ. চাষ েমৗসেুমর শরুেুতi েপানা মজদু 
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ছ. গণুগতমানসmn চােপর পুরাতন েপানা মজদু 
জ. যথািনয়েম পুkর psিত 
ঝ. যথািনয়েম েপানা মজদু 
ঞ. যথািনয়েম pাকৃিতক খাদয্ u�পাদন িনি ত 
ট. যথািনয়েম সা য়ী পুি কর েতালা খাবার সরবরাহ 
ঠ. মােস মােস জাল টানা 
ড. মািসক/ িdমািসক িভিtেত eক পুkেরর মাছ আেরক পুkের sানাnর 
ঢ. pিত মােস aেপkাকৃত বড় মাছ তুেল েনয়া o আহিরত pজািতর সমসংখয্ক েপানা aবমkু করা 
ণ. সিঠক সমেয় o সবর্ােপkা aনkুল শেতর্  মাছ আহরণ o িবপণন করা 
 
uপযkু pজািতর সিঠক মােপর সম আকােরর িনধর্ািরত সংখয্ক aেপkাকৃত বড় েপানা মজদু 
জলাশেয়র মা  o পািনর গণুাগণু, আয়তন, গভীরতা, pাকৃিতক o সmূরক খাদয্ সরবরাহ , পািন o aিkেজন সরবরাহ বাজার চািহদা o বয্িkগত aিভরিুচ aনযুায়ী মােছর pজািত িনবর্াচন করেত হেব। 
জলাশেয়র সকল sেরর pাকৃিতক খােদয্র সdয্বহার িনি ত করা uিচত। eজনয্ eকক pজািতর েচেয় িম  pজািতর চাষ aিধকতর লাভজনক হয়। 10 েসিম (4 iি )-eর বড় o সম আকােরর েপানা ছাড়েত 
হেব। eেত মােছর খাদয্ pিতেযািগতা/খাদয্ ব না কম হেব eবং বিৃdহার সষুম হেব। পািন o খাদয্ বয্বsাপনার িভিtেত েপানার সংখয্া িনধর্ারণ করেত হেব। সাধারণভােব রiুজাতীয় মােছর েkেt e  
িবঘাpিত 1,000-3,000 হেত পাের। pজািত িনবর্াচেনর সময় িনবর্ািচত pজািতর খাদয্ o খাদয্াভয্াস, খাদয্sর (Trophic level) o িবচরণsল (Trophic niche) িবেবচনা করা uিচত। 
 
শীেতর েশেষ বসেnর শরুেুতi চােপর পুরাতন েপানা মজদু 
শীেতর aবয্বিহত পেরi মাছ dত বাড়েত থােক। eসময় আবহাoয়া গরম হয়। pজনন েমৗসমুo আসn হয়। মােছর চলাচল েবেড় যায়। ফেল িবপাকীয় pিkয়া dততর হoয়ায় মাছ খাদয্ gহণ েবিশ করায় 
বােড়o েবিশ। আর েমৗসেুমর শরুেুতi েপানা মজদু করায় মাছ ৈদিহক বিৃdর জনয্ aেপkাকৃত দীঘর্ সময় পায়। চােপর পুরাতন েপানার বিৃdহার uপযkু খাদয্ o পিরেবেশর aভােব aবদিমত থােক। নতুন o 
aনkুল পিরেবেশ তা dত পুনরdুার করেত পাের। 
 
যথািনয়েম psতকৃত পুkের যথািনয়েম েপানা মজদু 
েপানা মজেুদর জনয্ িনবর্ািচত জলাশয় যথািনয়েম ৈতির করেত হয়। পুkর শকুােনা, আগাছা পির ার, আমাছা িনমূর্ল, চুন o সার pেয়াগ, হররা টানা ; iতয্ািদ যাবতীয় psিতমূলক কাজ েপানা মজেুদর পূেবর্i 
সমাধান করেত হয়। eরপর যথািনয়েম েপানা মজদু করেত হয়। েপানা মজেুদর সময় েপানা পিরবহন পািন o েপানা মজেুদর পািনর তাপমাtার সমতারkা িবেশষ গরুtুপূণর্। pজািত o বয়সেভেদ eেkেt 20-40 
েস eর েবিশ তাপমাtার পাথর্কয্ 10%-100% েপানার তা�kিণক মতুৃয্র কারণ হেত পাের। েপানা মজেুদর সময় পিরবহণজিনত ধকল, আঘাত, kত, দবুর্লতা iতয্ািদ েথেক মkু কের তুলেত হেব। eজনয্ 
পিলিথন বয্ােগ েপানা পিরবািহত হেল পিলিথন বয্াগগিুলেক pথেম মজেুদয় জলাশেয় 20-25 িমিনট ভািসেয় েরেখ তারপর বয্ােগর মখু খুেল শতকরা আধাভাগ (0.5%) লবণজেল মজেুদয় েপানাগিুলেক 5-7 
িমিনট রাখা দরকার। 5 িনযতুাংশ (িপিপeম) পটািশয়াম পারময্া ােনট dবেণo e  করা েযেত পাের। পের মজেুদয় জলাশেয়র পািন eকটু eকটু কের পােt pেবশ করােত হেব o েসi পিরমাণ পািন পাt হেত 
েফেল িদেত হেব। eভােব 10-15 িমিনেটi পােtর পািনর তাপমাtা জলাশেয়র পািনর সমান হেব। তখন পাt  ঈষ� কাত করেলi সsু েপানাগিুল জলাশেয় েscায় লাiন ধের চেল যােব। 
িচংিড় েপানার েkেt বাড়িত িকছু সাবধানতা aবলmন করেত হয়। িচংিড় েপানা সাধারণত: কkবাজার, চ gাম হেত িবমােন কের পিলিথন বয্ােগ সরবরাহ করা হয় যা িচংিড়চািষরা দপুেুরর সময় পান। তখন 
বয্ােগর পািনর তাপমাtা বাড়েত থােক o aিkেজন কমেত থােক। aেনকkণ aভুk থাকা o তাপমাtা বাড়ার কারেণ aেপkাকৃত বড় েপানাগিুল েছাট o দবুর্ল েপানােদর েখেত থােক। আবার পিরবহন বয্ােগর 
পািনর িপeiচ, লবণমান, হাডর্ েনস, dবীভূত aিkেজন, তাপমাtা iতয্ািদ মজেুদয় জলাশেয়র পািন হেত pায়শঃ িভn থােক। eজনয্ তাড়াহুড়া না কের eক  ছায়াযkু sােন pিত  পিলিথন বয্ােগর েপানা 
আলাদা পােt িনেয় (েয ককর্ শীেটর বােk িচংিড়গিুল পাঠােনা হেয়েছ েসগিুলo ei কােজ বয্বহার করা যায়) ঐ পিলিথনগিুল মজেুদয় জলাশেয়র পািন dারা পূণর্ কের তলায় দ-ুিতন  িছd কের পােtর uপর 
টাি েয় রাখেল তলার পাt বাতাস হেত পযর্াp aিkেজন পােব, uভয় পািনর তাপমাtা, dবীভূত aিkজন, িপeiচ, হাডর্ েনস o লবণমান kমশঃ সমান হেয় আসেব। যতkণ মজেুদয় জলাশেয়র পািন ঠাnা না 
হয় ততkণ পযর্n ei pিkয়া চাল ুরাখেত হয়। মজেুদর সময় পােt আ লু িদেয় েটাকা িদেল বা পােtর মাঝখােন পািনর ঘূণর্ন সিৃ  করেল aেপkাকৃত সবল েপানাগিুল েকndািতগ হয় aথর্া� েবিরেয় আসেত চায় 
আর দবুর্ল েপানাগিুল েকndানগু হেয় পােtর মাঝখােন জমা হেত থােক। তখন দবুর্লগিুলেক বাদ িদেয় েকবল সবল েপানাগিুল মজদু করা যায়। eেত েপানার িহসাব িঠক থােক। eভােব মজদু করেল 95% েপানার 
মজদুকালীন মতুৃয্ েরাধ করা সmব। eেত আরo eক  বাড়িত সিুবধা ei েয, িচংিড় িনশাচর হoয়ায় eসমেয় aনয্ানয্ েপাকা-মাকড় িব ােম থােক eবং eভােব রােত মজেুদর ফেল িচংিড় সারারাত িনরাপেদ 
িবচরণ, আহার সংgহ o িনরাপদ আ য় খুেঁজ িনেত পাের। মােছর েরণু o েপানার েkেt aবশয্ খুব েভাের মজেুদর কাজ  সারা uিচত। কারণ মাছ িদেন িবচরণ কের। ঐসময় পািন ঠাnা থােক। িদবাভােব 
eরা িনরাপদ আ য় খুেঁজ িনেত পাের। 
 
যথািনয়েম pাকৃিতক খাদয্ u�পাদন o সা য়ী েতালা খাবােরর পুি কর সষুম খাদয্ েযাগান িনি ত করা 
েপানা মজেুদর পূেবর্i যথািনয়েম পুkর ৈতির কের (pকৃতপেk পুkেরর পািন ৈতির, তেব কথা  apচিলত) েপানা মজদু করা uিচত। েপানা মজেুদর পর pাকৃিতক খাদয্ u�পাদন চk চলমান রাখা o সmূরক 
েতালা খাবােরর বয্বsা করা খামারীর সামথর্য্ o বয্বsাপনার sরেভেদ কমেবিশ হেত পাের। তেব খােদয্র পুি মান o eকi সে  মূেলয্র িবষয়  িবেবচনা করেত হেব। িনবর্ািচত খােদয্র মূলয্ কম aথচ 
aিধকতর পুি মানসmn o eফিসআর (খাদয্ রূপাnর হার, eক েকিজ মাছ u�পাদেন যতটুk খাদয্ লােগ) কম o পিরেবশ-িবরূপ নয় eমন হoয়া uিচত। খাদয্ িভটািমন o িমনােরল িpিমk সমdৃ হoয়া 
uিচত। pজািতেভেদ খােদয্ আিমেষর নূয্নতম পিরমাণ বজায় থাকা uিচত। 
 
মােস মােস জাল টানা o eক পুkেরর মাছ আেরক পুkের sানাnর 
মােছর পিরমাণ িনণর্য়, খাদয্ িনধর্ারণ, sাsয্ পরীkা, বিৃdহার পযর্েবkণ, মােছর বয্ায়াম o dতবিৃd, মাছ আহরণ eবং মাছ sানাnেরর জনয্ pিত মােস পুkের জাল টানা uিচত। eটা মােছর sােsয্র জনয্ 
uপকারী। aিভjতায় েদখা েগেছ, eক জলাশয় েথেক আেরক জলাশেয় sানাnর করেল মাছ aসmব dত বােড়। aেপkাকৃত বড় মাছেকo pিত মােস বা দ’ুমােস eকবার eক জলাশয় েথেক আেরক জলাশেয় 
sানাnর কের eেদর বিৃd tরািnত করা যায়। 
 
aেপkাকৃত বড় মাছ আহরণ কের ঐ eকi pজািতর সমসংখয্ক েপানা পুনভর্ রণ 
েছাট মাছ aেপkাকৃত বড় মােছর সােথ খাদয্ gহেণর pিতেযািগতায় েপের uেঠ না। eজনয্ pিতমােস eকবার জাল েটেন aেপkাকৃত বড় মাছ তুেল িনেল েছাট মাছ বড় হবার সেুযাগ পােব। e মাছ েথেক িকছু 
নগদ টাকাo পাoয়া যােব। ei টাকা িদেয় িকছু েপানা িকেন বা পূবর্ হেত চাপ কের রাখা আহিরত pজািতর সমসংখয্ক েপানা েছেড় েপানার েমাট সংখয্া o আnpজািত aনপুাত িঠক রাখা যােব। 
 
বষর্াকােল (আষাঢ়- াবণ) মাছ বাজারজাতকরণ 
বষর্াকােল েsাত o পািনর গভীরতার কারেণ বড়মাছ aেপkাকৃত কম ধরা পেড়। আবার e সমেয় শাকসবিজর u�পাদন o সরবরাহo কম থােক। ফেল বাজাের মােছর চািহদা বিৃd পায় eবং মূলয্o েবেড় 
যায়। খামারীগণ সাধারণতঃ ৈচt-ৈবশাখ মােসi মাছ ধের িবিk কের থােকন। eসময় পুkের পািন থােক না বা iজারা েনয়া পুkেরর চুিkপেtর েময়াদ েশষ হেয় যায়। তাi চুিkপেtর েময়াদ আষাঢ়- াবণ 
পযর্n করা uিচত। পুkের পািন না থাকেল সmব হেল েমিশন িদেয় পািন সরবরাহ করেত হেব। eেত কের মােছর বিৃdকাল বাড়েব। েয মােছর oজন ৈচt মােস eক েকিজ িছল বাজার মূলয্ িছল 100 টাকা 
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েসটার oজন আষাঢ় মােস হেব েদড় েকিজ eবং মূলয্ হেব pিত েকিজ 200 টাকা। eেত ঐ মাছ  িবিk কের খামারী 300 টাকা পােব aথর্া� েস িতন মােসর বয্বধােন মূলয্ িতনগণু েবিশ হেব। 
 
মাছচাষ o িবপণন বয্বsাপনা 
মাছচাষ o িবপণন বয্বsাপনােক 4  ভােগ িবভk করা যায়ঃ 
* মজদু-পূবর্ বয্বsাপনা 
* মজদুকালীন বয্বsাপনা 
* মজদু-পরবত  বয্বsাপনা o 
* িবপণন বয্বsাপনা। 
 
েপানা মজদু পূবর্ বয্বsাপনা 
 
খামােরর sান িনবর্াচন 
e  eক  aিত গরুtুপূণর্ িবষয়। িবদযু্�, েযাগােযাগ o যাতায়াত বয্বsা ভােলা, মা  o পািন গণুগত মানসmn, বনয্া eবং নদীর pভাবমkু, ৈজব পদাথর্যkু uবর্র পিলমা  বা eেটল েদাআঁশ মা  
মাছচােষর জনয্ আদশর্। েলাকালেয়র কােছ হেল িমক o uপকরণ pািp eবং িবপণন সহজ হয়। 
 
খামার িনমর্াণ 
ম�সয্ খামার eমন হoয়া uিচত েযখােন eকi সােথ েরণু o েপানা u�পাদন eবং বাজােরমাছ (বড়মাছ) u�পাদেনর বয্বsা থাকেব। সতুরাং eকi খামাের হয্াচারী, নাসর্াির o বড়মাছ u�পাদেনর বয্বsা 
করেত পারেল খুবi ভাল হয়। eেত u�পাদন বয্য় কম হেব o মানসmn েপানা পাoয়া িনি ত হেব eবং আয়o েবিশ হেব। কৃিষ, হঁাস-মরুিগসহ গবািদপশরু সমিnত খামার করেল সামিgকভােব নূয্নতম বয্েয় 
সেবর্াc u�পাদন o আয় িনি ত হেব। 
 
পুkর psিত 
যথািনয়েম পুkর psিত সmn করেত হেব। েপৗষ-মাঘ মােস পুkর শিুকেয় েসখােন ৈধ ার চাষ কের মা েত িমিশেয় িদেল ৈজব সার ৈতির হয়। পািন/মা র িপeiেচর (pH) মান aনযুায়ী পুkের চুন pেয়াগ 
করেত হেব। সাধারণভােব শতেক eক েকিজ হাের পাথেুর চুন আেগর িদন িভিজেয় েরেখ পরিদন সারা পুkের িছ েয় িদেয় পুkেরর তলা জীবাণুমkু eবং পািন েশাধন করা যায়। শকুনা পুkর হেল দ-ুeকিদন 
পর পুkের pেয়াজনীয় পািন সরবরাহ করেত হয়। চুন pেয়ােগর eক সpাহ পর শতেক 5-7 েকিজ েগাবর সার/2-3 েকিজ হঁাস-মরুিগর িব া eবং 100 gাম iuিরয়া o 75 gাম eসিপ সার pেয়াগ করেত 
হয়। সার pেয়ােগর 4/5 িদেনর মেধয্i পািন সবজুাভ বণর্ ধারণ কের o পুkর মাছ ছাড়ার uপযkু হয়। পুkর psিতর সময় পুkর শকুােনা সmব না হেল বারংবার ঘন জাল েটেন রাkেসু  o পুরাতন aবাি ত 
মাছ দরূ করেত হেব। 0.5 িপিপeম হাের েরােটনন পাuডার বা শতেক 3-5 gাম হাের ফসটিkন টয্াবেলট pেয়াগ কেরo আমাছা, রাkেসু  o পুরাতন aবাি ত মাছ দরূ করা যায়। 
 
েপানা মজদুকালীন বয্বsাপনা 
 
* সিঠক জাত o pজািত িনবর্াচন 
মােছর pজািত o েকৗিলতািttক আদশর্ ৈবিশ য্সmn জাত িনবর্াচন aতীব গরুtুপূণর্। আnঃpজননদু  মাছ েবিশ বােড় না। eজনয্ সmব হেল িনজs হয্াচারীেত খাঁ  pজািতর unত গণুাবলী সmn জাত হেত েরণু 
ৈতির কের িনজs নাসর্ািরেত লালন কের মজদু পুkের মজদু করা দরকার। িনজs হয্াচারী না থাকেল িব াসেযাগয্ হয্াচারী হেত িনবর্ািচত pজািতর গণুগতমানসmn েরণু/েপানা সংgহ করেত হেব। িবিভn 
pজািতর সংকরায়েন সৃ  সংকর pজািতর বিৃdহার েবিশ হেলo পিরেবশ িবপযর্েয়র আশ ায় eেদর চাষ করা িঠক নয়। 
 
* সিঠক মাপ, পিরমাণ o সিঠক aনপুােত িনধর্ািরত সংখয্ক aেপkাকৃত বড় েপানা মজদু 
চাষ বয্বsাপনার sর বা মাtা aনযুায়ী eবং চাষ েkেtর ধারণ o u�পাদন kমতা aনযুায়ী সিঠক o িনিদর্  সাiজ, সংখয্ক o oজেনর েপানা মজেুদয়। নাসর্াির পুkের ধানী বা চারা পুkের আ িুল বা নলা 
েপানা aথবা মজদু পুkের বড় মাছ u�পাদন সকল েkেti িনিদর্  pজািতর েপানাসমূহ সমআকার o oজেনর হoয়া বা নীয়। eেত িনিদর্  pজািতর মেধয্ খাদয্ pিতেযািগতা কম o বিৃdহার সষুম হয়। তেব বড় 
মাছ u�পাদেনর েkেt সব সমেয়i aেপkাকৃত বড় েপানা মজেুদয়। eেত আয়-u�পাদন aেপkাকৃত েবিশ হয়। আমােদর েদেশর সাধারণ বয্বsাপনায় আঁতুড় বা নাসর্াির পুkের িবঘায় eক েকিজ েরণু বা 
10/12 িদন বয়েসর 10 েকিজ ধানী বা চারা পুkের 20,000  1-1.5 েসিম মােপর েপানা eবং মজদু পুkের 1,000-3,000  10-15 েসিম মােপর রiুজাতীয় েপানা মজদু করা েযেত পাের। ধানী o েছাট 
েপানা u�পাদেনর েkেt eকক pজািতর েরণু বা ধানী মজদুi ে য়। তেব বড়মাছ u�পাদেন িম চাষ তথা eকািধক pজািতর েপানা মজদু বািণিজয্কভােব aিধকতর লাভজনক। eেkেt মজেুদয় pজািতগিুল 
aবশয্i সিুনিদর্  o সিুনবর্ািচত হেত হেব। েকননা সব pজািত eকসােথ হয় না। পুkেরর িবদয্মান খাদয্ কাঠােমা (Trophic structure) িবেবচনা কের pজািত িনবর্াচন করেত হয়। সাধারণতঃ পুkেরর 
তলেদেশ িবদয্মান খােদয্র জনয্ তল-আহাির (Bottom feeder), মধয্ভােগর খােদয্র জনয্ মধয্িবহাির (Column feeder) o uপেরর sেরর খােদয্র জনয্ uপর-িবহাির (Surface feeder) 
pজািত মজদু করেত হয়। লkয্ রাখেত হয় েযন eক pজািত aনয্ pজািতর সােথ খাদয্ pিতেযািগতা না কের aথর্া� তােদর পরsেরর খাদয্ o খাদয্sর (Trophic level) েযন আলাদা হয়। আবার eক 
pজািত েযন aপর pজািতর েখেয় না েফেল। তাছাড়া ম�সয্েভাজী pজািতর মােছর সােথ aনয্ pজািতর মাছ চাষ করা িঠক নয়। sজািতেভাজী বা রাkেসু  pজািতর চােষর েkেt সকল েপানা aবশয্i সমআকার 
o সম-oজেনর হেত হেব। নতুবা aেপkাকৃত বড়গিুল েছাটগিুলেক েখেয় েফলেব। রiুজাতীয় মাছ চােষর েkেt সাধারণ বয্বsাপনায় িবঘাpিত িনেnাk pজািতর মাছ বিণর্ত aনপুাত o সংখয্ায় মজদু করেত 
হেব।  
 
নমনুা-1 
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নমনুা-2 

 
নমনুা-3 

 
uপেরাk রiুজাতীয় মােছর চাষ বয্বsাপনায় িবঘাpিত aিতিরk 100-300  কের গলদা o িশং-মাগেুরর েপানা মজদু করেল পুkেরর তলার গয্াস o uিc  খাদয্কণাসহ সািবর্ক ৈজিবক বয্বsাপনা unত 
হেব o aিতিরk u�পাদন পাoয়া যােব। gাস কাপর্ জলজ আগাছা o bাক কাপর্ aবাি ত গগুিল-শামকু িনয়ntণ কের eকিদেক পুkর বয্বsাপনায় সহায়তা কের আবার aনয্িদেক বাড়িত u�পাদন েযাগ কের। 
খরসলুা মাছ সবসময় পুkেরর uপেরর sের েভেস েবড়ায়। eরা পুkের সবর্দা সnরণশীল েথেক পািনেত dবীভূত aিkেজেনর পিরমাণ বিৃd eবং পুkর pহরার কাজ কের। aিধকn পুkেরর েশাভাবধর্ন o 
aিতিরk u�পাদেন সহায়তা কের। 
 
নাসর্াির পুkেরর েচেয় মজদু জলাশয় aেপkাকৃত বড় হেয় থােক। eখােন পািনর চাপ, ঘনt, গভীরতা, েঢu o aনয্ানয্ েভৗত-রাসায়িনক aবsা, খাদয্চk eবং সামিgক পিরেবেশ pায়শঃ 10 েসিম (4 iি ) o 
20 gােমর কম oজেনর েপানা খাপ খাoয়ােত পাের না। eজনয্ uিlিখত মােপর েচেয় বড় মােপর েপানা (ৈদঘর্য্ o oজন) মজদু করেত হয়। eক eক জলাশেয় eক eক রকম খাদয্sর রেয়েছ। খাদয্sরেভেদ 
খােদয্র িভnতা রেয়েছ। আবার pজািতেভেদ খাদয্ gহেণর pবণতা িভn হয়। জলাশেয়র সকল খাদয্sেরর সষুম বয্বহার eবং eকi sেরর বা eকi pকােরর মােছর মেধয্ যােত খাদয্ gহেণর pিতেযািগতা না হয় 
eজনয্ িবিভn sেরর জনয্ িবিভn pজািতর মাছ ছাড়েত হয়। লভয্ খােদয্র pকৃিতর uপর pজািত িনবর্াচন করা হয়। খােদয্র pাচুেযর্র uপর িনিদর্  pজািতর েপানার সংখয্া িনধর্ারণ করা হয়। 
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েপানা মজদু-পরবত  বয্বsাপনা 
 
েভৗত িনরাপtা 
িনবর্ািচত জলাশেয় েপানা মজেুদর পর েপানার েভৗত িনরাপtা িনি ত করেত হেব। জলাশেযর চারপাশ pাচীর, বাঁেশর েবড়া বা ঘন pািsক েনট িদেয় িঘের িদেল েচার, সাপ, বয্াং, uদিবড়াল, িশয়াল iতয্ািদর 
uপdব কম হয়। জলাশেয় পযর্াp আেলা o pহরার বয্বsা থাকা বা নীয়। 
 
সষুম পুি  o খাদয্ িনরাপtা 
মজদুকৃত েপানার সু ু  বিৃdর জনয্ িনয়িমত পযর্াp সষুম খাদয্ সরবরাহ করেত হেব। সরবরাহকৃত খােদয্ নূয্নতম 20% pাণীজ আিমষ থাকা pেয়াজন। ৈখল, গেমর ভূিষ, চাuেলর kঁড়া, kদু , আটা, িভটািমন 
o িমনােরল িpিমk িমিশেয় খাদয্ বািনেয় েনয়া যায়। খাদয্ সরাসির pেয়াগ না কের েমিশেন িপেলট বািনেয় বা িনেদনপেk হােত বল বানােল খােদয্র পুি মান েমাটামু  িঠক থােক o aপচয় কম হয়। 
 
পািনর আদশর্ মাtার েভৗত-রাসায়িনক মান সংরkণ 
েপানা মজদুকৃত জলাশেয়র পািনর েভৗত-রাসায়িনক মান সিঠকভােব সংরkণ করেত হয়। পািনর েসিকিডs মান, গভীরতা, তাপমাtা, িপeiচ, খরতা, dবীভূত aিkেজন, কাবর্ন ডাi akাiড, নাiে ট, 
সালফার, িমেথন iতয্ািদর মান সবর্ািধক aনkুল রাখেত হেব। নীেচর সারণীেত আদশর্/িনরাপদ মান pদt হেলা। 

 
িনয়িমত sাsয্ পিরচযর্া 
িনয়িমত পুি কর খাদয্ সরবরাহ o পািনর গণুগতমান রkা করেল মাছ সsু থােক o dত বিৃd পায়। দবুর্ল থাকা o সিঠক বিৃd না পাoয়া েরােগর পূবর্ লkণ। eজনয্ পুkের pিত পেনেরা িদেন eকবার জাল 
েটেন বা েখপলা জাল িদেয় িকছু মাছ তুেল ৈদবচয়েনর মাধয্েম মােছর sাsয্ পরীkা করা দরকার। সকল pজািতর anতঃ দশ  কের মােছর sাsয্ পরীkা করা uিচত। নীেচর সারণী েমাতােবক e  করা েযেত 
পাের: 
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েরােগর িচিক�সার েচেয় pিতেরাধi ে য়। uপেরর সারণীর 1-7 নং kিমেক বিণর্ত সমসয্ািদ পুkেরর পািন পিরবতর্ন, পুি কর খাদয্ সরবরাহ, আগাছা পির ার o পযর্াp সূযর্ােলােকর বয্বsা কের দূর করা েযেত 
পাের। 8 নং kিমেক বিণর্ত সমসয্া  পুkেরর সািবর্ক aবয্বsাপনার কারেণ হেয় থােক। মাছেক বয্বেcদ কেরi িবষয়  িনি ত হেত হয়। eেkেt িবেশষj jােনর pেয়াজন। anঃপরজীবী আkাn মাছ না 
খাoয়া o বাজারজাত না কের বরং জনsােথর্ সমs মাছ ধের িনরাপদ sােন পুেঁত েফলাi utম। কারণ aেনক anঃপরজীবী মানবেদেহo সংkমণ ঘটেত পাের। eেkেt পুkর  শিুকেয় চুন িদেয় নতুন কের মাছ 
চােষর জনয্ ৈতির করা uিচত। 
 
ম�সয্ িবপণন বয্বsাপনা 
সিঠক সমেয় o সেবর্াc সা য়ী ম�সয্ আহরণ o িবপণন সিঠক সমেয় o সেবর্াc সা য়ী ম�সয্ আহরণ o িবপণন িনি ত করেত হেব। aমােদর েদেশ সাধারণতঃ বষর্াকােল খাল-িবল-নদী-নালা-pাবনভূিম বষর্ণ 
বা পাহািড় ঢেল pািবত হয়। eসময় aিধকাংশ মাছi pজনন কের। আি ন-কািতর্ক পযর্n eসব জলাশেয় eেদর েরণু েপানা o েছাট মাছ বিৃdর সময় পায়। আি েনর েশেষ eসব জলাশেয়র পািন কমেত থাকেল 
eেদর িবচরণ েkto স ু িচত হেয় পেড় o িবিভnভােব ধতৃ হয়। আহিরত eসব মােছর সরবরাহ বাজাের েবিশ হেল দামo কম হয়। আবার agহায়ণ-েপৗষ মােস নীচু জিমেত uc ফলনশীল ধান আবােদর জনয্ 
জিম ৈতিরর সময় েসচ কের মাছ ধরা হয়। িচংিড় েঘেরo রiুজাতীয় মাছসহ pচুর েছাট মাছ জেn। যা আহরণ কের বাজারজাত করােতo মােছর দাম কেম যায়। uপরn pচুর ৈহমিn শাকসিb বাজাের uেঠ। 
eজনয্ eসময় চাষকৃত মাছ বাজারজাত না করাi ভােলা। আবার মাঘ-ফাlন-ৈচt-ৈবশােখ aিধকাংশ পুkর-দীিঘi pচn খরার ফেল পািনশূনয্ হেয় পেড়। ফেল ম�সয্চািষরা বাধয্ হেয় eসব মাছ ধের 
বাজারজাত কের। তাi ৈজয্ -আষােঢ় aিধকাংশ পুkেরi আর িবkয়েযাগয্ মাছ থােক না। খাল-িবেল eসময় বষর্ার পািন জমেত থােক o কম মাছ ধরা পেড়। ফেল eসময় বাজাের মােছর দাম েবেড় যায়। 
তাi eসমেয়i চাষকৃত পুkেরর মাছ আহরণ o িবপণন করা েবিশ লাভজনক। 
মাছ আহরণ o িবপণন বয্য় েযন কম থােক েসিদেক লkয্ রাখা uিচত। eজনয্ েজেলেদর িনকট সরাসির মন িহসােব মাছ িবিk করেল তারা িনজ খরেচ মাছ ধের িকেন িনেব। নতুবা িদন pিত বা টান pিত 
eক  বড় a  েজেলরা িনেয় যায়। িনজ খরেচ মাছ পিরবহণ কের আড়েত িনেয়। শধু ুিবিkর জনয্ েমাট িবkয় মূেলয্র 5% আড়�দারেক িদেত হয়। িবিভn খাজনাসহ গেড় 10% আহরণ, 10% পিরবহণ 
eবং আড়�দািরর খােত বয্য় হয়। eজনয্ eলাকার সকল ম�সয্চািষ সিমিতভুk হেয় বা িনজs জাল, পিরবহণ বা িনজ পুkর পােড় ম�সয্ aবতরণ o িবkয় েকnd বািনেয় eসব কাজ সমাধা করেল uিlিখত 
20% বয্য় সা য় হেয়o বাজার o ডাক িনেজর িনয়ntেণ থাকার কারেণ aিতিরk আরo 20% আয় েবিশ হেত পাের। 
 
pজািত, আকার o মানিভিtক ম�সয্ েgিডং 
pজািত, আকার o মানিভিtক ম�সয্ েgিডং েkতােক aিধক আকৃ  o aিধক মূলয্ pদােনর জনয্ aনpুািণত কের। সকল েkতার চািহদা, রিুচ o kয় kমতা eক নয় বেল েgিডং কের ম�সয্ িবপণন করা হেল 
যাঁর েয ধরেনর পছn িতিন মাছ kয় করেত পারেবন। eেত তুলনামূলকভােব িবেkতার লাভ েবিশ হয়। eজনয্ পাiকাির িবkেয়র েচেয় খুচরা িবkেয় লাভ েবিশ হয়। 
 
আয়-বয্য় িহসাব সংরkণ 
মাছ চাষ o িবপণেনর আয়-বয্েয়র িহসাব িবেশষ গরুtুপূণর্ কারণ সিঠক িহসাব না রাখেল লাভ-েলাকসানর সিঠক িহসাবo পাoয়া যায়না। pিতিদেনর আয়-বয্য় o u�পাদন িববরণী sতnt েরিজsাের িলিপবd 
করেত হয় o eসব পযর্ােলাচনা করেল পরবত  বছর আরo লাভজনকভােব খামার পিরচালনা করা সmব হেব।  
 
মাছচােষর aথর্ৈনিতক িদক  
 
সেবর্াc সা য়ী সিঠক কমর্পিরকlনা 
sl পুিঁজ িবিনেয়ােগর মাধয্েম সেবর্াc আয়-u�পাদনi বয্বসােয়র মূল uেdশয্। পুিঁজ িবিনেয়াগ বা u�পাদন uপকরেণর পিরমাণ েবিশ করা হেলo u�পাদন o আয় তদানুযায়ী হেব eমনটা আশা করা িঠক 
নয়। কারণ ম�সয্ চাষ aিত সংেবদনশীল িবিভn pিkয়া dারা িনয়িntত হেয় থােক। uপকরণ িকছু বিৃd করেলo u�পাদেনর eক  সীমাবdতা আেছ। eজনয্ খামারীর মেন রাখা uিচত সেবর্াc ৈজিবক 
u�পাদন (Asymptote) নয় বরং aথর্ৈনিতক লাভজনক u�পাদনi (Highest economic production) মূল uেdশয্। 
 
সবর্ােপkা সা য়ী সিঠক pযিুk বয্বহার 
সবর্ােপkা সা য়ী aথচ সিঠক pযিুk বয্বহার মাছচােষ সাফলয্ লােভর aনয্তম পূবর্শতর্ । pিতেযািগতামূলক pযিুkর udাবন হেc সবর্দা। eজনয্ েদশ-িবেদেশর পt-পিtকা, েরিডo, িভ o িবেশষjেদর 
মাধয্েম eসব জানেত হেব। 
 
দk পিরচালনা বয্বsাপনা 
খামার পিরচালনার দkতা খামােরর আয় o u�পাদন িবপুলভােব pভািবত কের। eিবষয়  খামারীেদরেক িবেশষ গরুেুtর সােথ িবেবচনা করেত হেব। 
খাদয্ বয্বsাপনা 
সা য়ী aথচ আদশর্ খাদয্ বয্বsাপনা লাভজনক মাছচােষর pথম o pধান শতর্ । pেতয্ক খামারীেক pাp কঁাচামাল বয্বহার কের সা য়ী সষুম খাদয্ বয্বsাপনা গেড় তুলেত হেব। েগাবর, হঁাস-মরুগীর িব া, 
েছাটমােছর গুড়ঁা, kঁড়া, চাuেলর kদু  iতয্ািদ সলুভ o সা য়ী। 
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পেণয্র মান িনয়ntণ o পিরেবশ সংরkণ 
পেণয্র মান unয়ন o িনয়ntণ aতয্n গরুtুপূণর্। বsতঃ পেণয্র মান যত unত হেব eর মূলয্ তত েবিশ হেব। u�পাদন েথেক শরু ুকের েভাkার হােত েপাঁছােনা পযর্n সকল sের পেণয্র মান িনয়ntণ িবেশষ 
জরিুর। বতর্মােন জনsাsয্ o পিরেবশ সংরkণেক সেবর্াc agািধকার েদয়া হেc। eজনয্ সাmpিতককােল ৈজব o পিরেবশ-বাnব মাছচাষ জনিpয় হেয় uেঠেছ। u�পাদন বিৃdকেl জনsােsয্র জনয্ kিতকর 
ঔষধযkু (নাiে ািফuরান) সmূরক খাদয্ বয্বহার, পুkর psিতেত থােয়ািডন, ফসটিkন o পচনেরােধ ফরমািলন pেয়াগ েকান aবsােতi করা যােব না। 
 
চািহদা িভিtক ম�সয্ আহরণ o িবপণন সূিচ psত 
বাজাের চািহদা কখন সবেচেয় েবিশ eবং u�পাদেনর সমnয় কের আহরণ o িবপণন পিরকlনা খামারীেক সাফেলয্র aিধকারী কের। u�পাদন েমৗসেুম বাজাের সরবরাহ েবিশ থােক eবং eসময় পেণয্র মূলয্ 
কম থােক। বাজােরর কেয়ক বছেরর আমদািন-uপাt িবে ষণ করেলi মােছর ভরা o খরা েমৗসমু জানা যােব। েদেশর আথর্-সামািজক aবsা পযর্ােলাচনাo িবেশষ গরুtুপূণর্। eসব িবষয় িবেবচনা কেরi 
খামারীেক মাছ বাজারজাত করার pকৃ  সময় িনধর্ারণ করেত হেব। 
 
পেণয্র ে ণীিবনয্াস, চািহদািভিtক িবেশষািয়ত েসবা o আকষর্ণীয় পিরেবশনা 
u�পািদত পেণয্র ে ণীিবনয্াস, চািহদািভিtক িবেশষািয়ত েসবা o আকষর্ণীয় পিরেবশনা পেণয্র আকষর্ণ, মান o মূলয্ বিৃd কের। eসব িবষেয় খামারীেদর সিঠক jান না থাকার েkেt িবেশেষ পেণয্র মূলয্ 
10%-20% পযর্n কম েপেয় থােক। aেনেক াম বা পিলিথেনর হাপায় জীবn মাছ পিরবহেনর মাধয্েম বাজারজাত কের। 15%-25% পযর্n মূলয্ েবিশ পােয় থােক। বাজাের দাম কম হেল তা েফরতo 
আনেত পাের। ফেল তােক আড়�দােরর হােত িজিm হেত হয় না। েকu েকu িনিদর্  pজািতর িনিদর্  মােপর িনিদর্  পিরমাণ পেণয্র সরবরাহ চায়। েকu িনিদর্  সমেয় িনিদর্  sােন িনিদর্  পdিতেত পেণয্র 
সরবরাহ চায়। eধরেনর িবেশষািয়ত েসবার েkেt পেণয্র মূলয্ aেনক েবিশ পাoয়া যায়। আবার পণয্েক pিkয়াজাত কের েযমন-কাটামাছ (Dressed fish), শটুিক, িফশিমল, েকৗটাজাত, েলানা 
(salted) মাছ িহসােব সরবরাহ কের েবিশ মূলয্ পাoয়া যায়। আকষর্ণীয় েমাড়ক, uপsাপনা eবং unত পিরেবশনাo পেণয্র চািহদা o মূলয্ বিৃd কের। 
 
মাছচােষর ৈনিতক িদক 
 
নীিত-ৈনিতকতা (Ethics) 
সকল েপশােতi নীিত-ৈনিতকতা o মানিবক মূলয্েবাধ aতয্n গরুtুপূণর্। aিত মনুাফা লােভর মেনাবিৃt o মানেুষর pিত মানিবক দািয়t o কতর্বয্েবােধর aভােবর ফেল e জাতীয় েপশা বতর্মােন aতয্n কলিুষত 
হেয়েছ। হয্াচারীেত িনmমােনর েরণুেপানা u�পাদন, জনsােsয্র জনয্ kিতকর হরেমান o রাসায়িনক dবয্ বয্বহার, িচংিড়েত কৃিtম oজন বিৃd, ম�সয্ সংরkেণর জনয্ িবষাk ফরমািলন বয্বহার, oজেন 
কারচুিপ iতয্ািদ বয্বসািয়ক কােজ বয্ব ত হেc। েপশােত aসাধতুা যkু হেল unিত আশা করা aসmব। কারণ পণয্ মানসmত হেল aবশয্i তা যথােযাগয্ মূলয্ পােব। eটা েযমন রpািনর েkেt pেযাজয্ েতমিন 
েদেশর aভয্nেরo। eজনয্ সংি  সকলেক e িবষ েক আnিরকতার সােথ gহণ করেত হেব। 
 
পিরেবশ সরুkা 
িশl pিত ানসমূহ নানাভােব আমােদর পিরেবশ pিতিনয়ত দিূষত করেছ। জনsেsয্র কথা িবেবচনা কের e িবষেয় িবিধিনেষধ আেরােপর pেয়াজন রেয়েছ। যtতt িশl pিত ান sািপত হoয়া কাময্ নয়। িশl 
pিত ানসমূেহর বজর্ য্ ৈবjািনক িভিtেত িন াষেণর বয্বsা কাযর্কর করেত হেব। কৃিষ জিমেত aিনয়িntতভােব পুkর িনমর্াণo কৃিষ িশেlর জনয্ kিতকর। পিরেবশ রkােত eসব িবষয় িবেবচনা করা 
আবশয্ক। 
 
আথর্-সামািজক ভারসাময্ রkা 
বহৃ� পুিঁজ িবিনেয়াগ kdু  খামারীর sাথর্হািন ঘটােত পাের। ফেল ভূিমহীেনর সংখয্া বিৃd, ভূিম মািলকানা o ভূিম বয্বহােরর িচরায়ত িচেt পিরবতর্ন আসেছ। kdু  ভূিম মািলকবেৃnর সমবায়িভিtক সংগিঠত 
হেয় েঘর বয্বsাপনায় aিধকতর মনুাফা aজর্ ন o আথর্সামািজক aবsান unয়েনর নিজর আেছ। েঘের বয্িksােথর্ েলানা পািন ঢুিকেয় মাছচাষ করার ফেল আবহমানকােলর িচরাচিরত পdিতেত ফসল u�পাদন 
বয্াহত হেc। eভােব ভূিমর aবkয় o ভূিমর pকৃিতর পিরবতর্ন হেc। 
েলখক: কৃিষিবদ ড. e, েক, eম, আিমনলু হক 
েজলা ম�সয্ aিফসার, মািনকগ ।
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